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Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 
Grote belangstelling nieuwsbrief 
Inmiddels verspreiden we deze nieuwsbrief al via zeshonderd adressen. Voornamelijk 
digitale adressen, maar ook een aantal postadressen van mensen die geen e-mail hebben.  
Het verheugt ons te constateren dat de nieuwsbrief zo massaal wordt gelezen! 
 
Werkzaamheden Kerkstraat 
In de afgelopen weken zijn we gestart met de werkzaamheden in de Kerkstraat. Daarbij was 
sprake van een aantal tegenslagen. Enerzijds hebben we veel hinder ondervonden van het 
winterweer. Anderzijds bleken de huisaansluitingen, die wij vernieuwen, moeilijk te vinden in 
de weg. Op sommige plekken was er zelfs beton om de leiding heen gestort. Dit heeft ertoe 
geleid dat we op dit moment achter lopen op de planning. 
 
Vooralsnog gaan we er desondanks van uit dat de Kerkstraat vóór de Pasen weer beter 
toegankelijk en begaanbaar is. De huisaansluitingen en trottoirs zullen dan vernieuwd zijn en 
op de rijweg zal een eerste laag asfalt zijn aangebracht zodat deze ook door de 
aanwonenden weer te gebruiken is. 
 
In de komende weken wordt er dus hard gewerkt om de opengebroken Kerkstraat te 
voorzien van nieuwe trottoirbestrating en een laag asfalt op de rijweg. 
Daarnaast vindt vóór de start van het broedseizoen (15 maart) de kap van de bomen in de 
Julianastraat, Raadhuisstraat en Plakstraat plaats. Hiervoor is al een kapvergunning 
verleend.  
 
Tijdelijke wijziging omleidingsroute Veerweg 
Omdat er vanaf medio februari 2016 werkzaamheden plaatsvinden aan de kruising 
Beatrixplein-Kerkstraat wordt het verkeer vanaf en naar het veer tijdelijk via de Veerweg 
omgeleid. Vanwege werkzaamheden aan het riool, die nodig zijn door een calamiteit, is de 
Veerweg echter donderdag 10 maart vanaf 9.00 uur gesloten voor doorgaand verkeer. 
Zodra de rioolwerkzaamheden afgerond zijn, herstellen we de huidige omleidingsroute weer. 
Naar verwachting zal dit donderdag aan het eind van de middag gebeuren. Dan kunt u dus 
weer gebruik maken van de omleiding via de Veerweg.  
 
Op 10 maart isof het veer bereikbaar via de Berger Maasstraat en Koningsstraat. Het 
eenrichtingsverkeer in de Berger Maasstraat wordt dan tijdelijk opgeheven. Bovendien 
zetten we verkeergeleiders in om de verkeerstromen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
De werkzaamheden in de Veerweg vinden plaats nabij huisnummer 10. Voor de bewoners is 
de Veerweg toegankelijk via de Obbichterstraat en via de Berger Maasstraat. De direct 
betrokken bewoners zijn al geïnformeerd via een bewonersbrief. 
 
 
 
 



 
Extra verkeer door de Pastoor Eijckstraat 
Als gevolg van de afsluiting van de doorgaande verbinding via de Kerkstraat heeft de wijk 
ten oosten van de Kerkstraat momenteel met extra verkeer te maken. Dit is deels 
onvermijdelijk omdat de bewoners die hier wonen van en naar hun woning moeten rijden. 
Maar voor een deel van het verkeer dat via de Pastoor Eijckstraat rijdt is er ook een 
alternatieve mogelijkheid. Wij vragen deze bestuurders om zoveel mogelijk via brug Urmond 
of de brug Berg en de Molenweg van noord naar zuiden (en vice versa) te rijden. 
 
Om te bepalen hoeveel verkeer er met welke snelheid door de Pastoor Eijkstraat rijdt, 
voeren we momenteel een verkeersmeting uit. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u 
over de resultaten van deze meting en eventuele te nemen maatregelen naar aanleiding 
hiervan.  
 
Openbaar vervoer 
Sinds 15 februari 2016 rijdt de bus niet meer door Berg aan de Maas en Oud-Urmond.  
Op dit moment is de bushalte aan de Bergerweg nog via de brug over het kanaal in Berg 
bereikbaar. Hierdoor ligt de dichtstbijzijnde bushalte in het meest ongunstige geval op 
ongeveer één kilometer afstand. Voor mensen die goed ter been zijn is dit in ongeveer tien 
minuten te lopen. Wij zien dat op dit moment de meeste busreizigers te voet of per fiets naar 
de haltes aan de Bergerweg of de Heirstraat gaan.  
Een aantal mensen dat buiten de spits reist, maakt gebruik van de wensauto uit Meers. 
Anderen lossen het op andere wijze op. 
 
De situatie verandert als de brug over het kanaal wordt afgesloten. Vooral voor mensen uit 
het meest noordelijke deel van Berg zal de afstand tot een bushalte dan té groot zijn. 
Voordat deze situatie actueel is, willen wij een alternatief beschikbaar hebben. Wij geven 
daarbij de voorkeur aan het inzetten van een dorpsauto, vergelijkbaar met de wensauto in 
Meers. De gemeente Stein is samen met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, stichting 
Wensbus Meers, Veolia en stichting Limburg Elektrisch druk bezig om alle zaken te regelen 
die hieraan voorafgaand geregeld moeten worden. U moet hierbij denken aan budget, 
locatie uitvalsbasis, verzekeringen, auto, chauffeurs, opleiding chauffeurs, contracten, 
laadpaal E-auto enzovoorts.  
 
Intussen zijn al deze voorbereidingen nagenoeg afgerond. Op korte termijn is er een ‘go’ of 
‘no-go’ moment, waarbij vooral het beschikbare budget bepalend zal zijn. Als er besloten 
wordt door te gaan, kunnen we formeel overgaan tot het afsluiten van de contracten, 
aanschaf van de auto, het plaatsen van laadpalen, het opleiden van chauffeurs etc. Hoe 
lang dit exact gaat duren is op dit moment nog niet helder, maar wij willen dit in een zo kort 
mogelijke periode doen. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte!  
 
Afkoppelen regenwater. 
Wij hebben een 90-tal antwoordformulieren ontvangen van huiseigenaren met betrekking tot 
het afkoppelen van de woningen van regenwater. Ongeveer de helft van de respondenten 
heeft hierin aangegeven te willen afkoppelen. Iedereen die dit heeft aangegeven zullen wij 
bezoeken. Dit om samen met de bewoners te bekijken wat wel en wat niet mogelijk is en om 
daar afspraken over te maken. Logisch inspelend op de uitvoeringsvolgorde zullen we eerst 
de bewoners aan de noordzijde van het project benaderen en daarna naar het zuiden 
afzakken totdat alle bewoners bezocht zijn.  
 
Contactgegevens 
Eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden in de Kerkstraat-Julianastraat is de opzichter 
van de gemeente: de heer Rens Joris. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 06-11 04 68 
38, of via e-mail: viaadviesbv@kpnmail.nl. 

mailto:viaadviesbv@kpnmail.nl


Indien de heer Joris niet bereikbaar is, kunt u ook de directievoerder van de gemeente 
bellen. Dit is de heer Jose de Leon, bereikbaar onder telefoonnummer 06-18 84 35 34 of via 
e-mail: j.deleon@rainfra.nl. 
Beide heren zijn elke donderdag tussen 9 en 10 uur te bezoeken in het voormalige café aan 
de Julianastraat 29. Ze maken gebruik van deze locatie als alternatief voor een traditionele 
bouwkeet. U kunt hier terecht voor een persoonlijk gesprek en met al u vragen, 
aandachtspunten en klachten. 
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: telefoonnummer 
046-4359393. 
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